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يککارگران ايران خودرو در  

  مراسم پرشکوه يادهمکاران خود را گرامی داشتند
 ششماه هشتاد و مهرسوم                                                                         کارگران ايران خودروجمعی از

 
  

 در يک مراسم شکوهمند شرکت کرده ودر يک همبستگی ٣هفته گذشته کارگران ايران خودرو در سالن پرس

مراسم ويژه ای برای کارگری ياد همکاران خودرا که در حوداث اخير کشته شده بودند را گرامی داشتند بخصوص 

 .بزرگ داشت ياد علی امامی کارگر سالن پرس که هفته گذشته در يک حادثه ناگوار جان خودرا از دست داده بود

  .برپا کردند

کارگران ايران خودور يکبار ديگر نشان دادند که در مقابل تجاوز به حقوق شان کوتاه نخواهند آمد کارگران پرس 

  بزرگداشت ياد   با  شدند تا  جمع  همدور  پرس  سالندر . بودند کشيدهکار دست از همکارشان که بعداز کشته شدن 

چهرها همه غمگين  .همکارشان اتحاد طبقاتی خودشان را نشان بدهند

سينه  نبود اوعلی نيست کرد که ديگرنميکسی باوراين حادثه نا گواراز

يگر کسی باور نمی کرد که داوبا قدرت قالب سنگين شکافته شده بود

 .او ديگر نبودولی حادثه نه با دقيقه بلکه با ثانيه ها کار دارد علی نيست

و اکبر  اميد رفتآنطوريکه پيمان رفت اوديگر نمی خنديد او رفته بود 

او نيز قربانی حوادث شد که عامل اصلی آن نا ايمن رفتآری علی نيزرفت

  .بودند محيط های کار می باشد

نداختن نبود همه آمده بودند تا ياد همکاررانشان علی امامی و پيمان رضی لو و اکبر شور در سالن جا برای سوزن ا

  .گشتی و محمد خيامی را گرامی بدارند

  همه آمده بودند برای همدردی با کارگران پرس

  همه غمگين ازمرگ همکاران که حوداث نا ايمن کار به کامشان کشيده بود

  چهره های خشمگين از اين حوادث

  آمده بودند از سالنهای مختلف همه 

  که همکار اميد اوالدی بودند٢و١از سالنهای پرس 

  از سالن شاتل که عزادار محمد خيامی بودند

  از سالن مونتاژکه همکاران پيمان رضی لو بودند

  ازسالن موتورسازی 

  از سالن ريخته گری که هنوز داغ مرگ اکبرشورگشتی را با خود د اشتند

  گويند تا کیهمه آمده بودند ب
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  تا کی اين محيط های نا ايمن جان دوستان مارا خواهد گرفت

  همه آمده بودند تا به ريش صادر کنندگان گواهی ايزو بخندند

  همه آمده بودند بگويند

  تا کی اين محيط ها نا ايمن خواهند بود

  همه آمده بودند بگويند کجايند بازرسين وزارت کار

  بگويند کجايند صادر کنندگان گواهی ايزوهمه آمده بودند 

  که عرق شرم از دادند چنين گواهی های بر پيشانی شان بنشيند

  همه آمده بودند بگويند تا کی ما کارگران قربانی اين محيط ها خواهيم شد

  اگر ديروز پيمان و اميد رفتند

  و امروز اکبر و علی 

  فردا نوبت کدامين از ما کارگران خواهد بود

  آمده بودند بگويند کجا يند کميته تشخيص مشاغل سخت و زيان آورهمه 

که سر خودشان را زير برف کرده و با باند بازی و با ساخت و پاخت  محيطهای نا امن را مصداق سخت و زيان 

  آور تشخيص ندادند

  آری همه آمده بودند تا بگويند

  چه دوستانی قربانی اين حوادث شدند

  و از کار افتاده شدندوچه دوستانی که معلول 

  ومافردا در عزای کدامين همکار پيراهن سيه بر تن خواهيم کرد

  همه آمده بودند

  حتی آنهای که مقصرين اصلی  بوجود آورنده اين حوادث هستند

  آنها هم آمده بودند که اين خشم را خاموش کنند

  آنها هم پيرهن سياه پوشيده بودند که در غم کارگران شريک باشند

  .آيا يکبار نيز حاضر شدند در مقابل اين کارگران غمگين به گناه خود اعتراف کنندولی 

آنها نه تنها از مرگ همکاران قبلی عبرت نگرفتند بلکه با گسترش شرکتهای پيمانکاری به محيطهای ناامن دامن 

  .زدند

  همه اين کارگران قربانی توليد و کاهش هزينه ها کردند 

  همه آمده بودند

  يگر بگويند درد کارگران يکی استيکبار د

  همه آمده بودند که اتحاد و همبستگی خودرا نشان بدهند

ما يکبار ديگر اعالم می داريم راه جلوگيری از اين حوادث نظارت مستقيم خودما کارگران برمحيطهای کاری می 

  باشد و اين کار بدون ايجاد تشکلهای کارگری ممکن نمی باشد 
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ياد همه همکاران که در حوادث نا ايمن محيطهای کار جان خودرا از دست داده اند وضمن ما ضمن گرامی داشت 

درودبه همه کارگرانی که در اثر حوادث کار معلول و از کار افتاده شده اند  يکبار ديگر خودرا در غم از دست داند 

  اين عزيزان شريک دانسته و همدردی خودمان را با آنها اعالم می داريم 

  ما به اتحاد و همبستگی همه کارگران که در مرگ علی امامی آنرا به اوج رسانند درود می فرستيم

 درانتهای ٧/٨۶ /۶برای گرامی داشت ياد همکار عزيزمان علی امامی مراسم بزرگداشتی ديگری روز جمعه 

 برگزار ۴ تا ٢عت کوچه فاضل سازنده مسجد امام حسين در سا) باقر جدی(تهرانچی –خيابان وحدت اسالمی 

ما از همه همکاران گرامی و بخصوص همه کارگران می خواهيم که دراين مراسم شرکت کرده و با . خواهد شد

  .خانواده اين همکار عزيز همدردی کنند

  

  جمعی از کارگران ايران خودرو

١/٧/٨۶  

ikcokar@yahoo.com  

  

  
  

         


